
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Roteiro Para 

Serões de Rapazes e Moças e Outras Atividades da Juventude 
Escrito por Jenny Phillips – Traduzido e Adaptado por Paulo R. Toffanelli 

 
Duração	  do	  Programa:	  Aprox.	  40	  minutos.	  	  
.  

Instruções 
1	  –	  Decida	  se	  usará	  ou	  não	  os	  2	  vídeos	  que	  constam	  do	  DVD	  “Permanecei	  em	  
Lugares	  Santos”.	  Você	  pode	  assistir	  uma	  versão	  “demo”	  acessando	  o	  link	  
http://www.youtube.com/deseretbrasil	  (procure	  por	  “As	  Torres	  do	  Templo”	  e	  
“Permanecei	  em	  Lugares	  Santos”).	  As	  apresentações	  de	  vídeo	  são	  opcionais,	  mas	  
muito	  recomendadas,	  porque	  dão	  um	  toque	  de	  humor	  apropriado	  através	  das	  
criancinhas	  (o	  que	  é	  sempre	  útil	  para	  o	  coração	  e	  atrair	  a	  atenção	  dos	  jovens),	  além	  de	  
dar	  variedade	  e	  poder	  ao	  programa.	  Os	  vídeos	  também	  ajudam	  quando	  se	  tem	  um	  
número	  limitado	  de	  solistas.	  Você	  pode	  escolher	  usar	  um	  ou	  mais	  vídeos,	  ou	  mesmo	  
todos.	  
	  
2	  –	  Designação	  dos	  Cantores.	  Escolha	  os	  solistas	  e	  membros	  do	  coro.	  Tenha	  em	  
mente	  que	  o	  fato	  da	  canção	  ter	  sido	  indicada	  para	  solo,	  não	  tem	  que	  necessariamente	  
ser	  cantada	  apenas	  por	  uma	  pessoa,	  mas	  poderia	  ser	  cantada	  em	  uníssono	  por	  2	  ou	  
mais	  pessoas,	  ou	  mesmo	  por	  um	  líder	  ou	  grupo	  de	  líderes.	  Não	  é	  necessário	  ter	  
solistas	  diferentes	  para	  cada	  canção	  –	  a	  mesma	  pessoa	  pode	  solar	  mais	  que	  uma	  
canção,	  se	  necessário.	  O	  coro	  pode	  ter	  apenas	  4	  pessoas,	  ou	  ser	  tão	  grande	  como	  se	  
desejar.	  Você	  pode	  inclusive	  apenas	  tocar	  a	  música	  gravada,	  se	  não	  tiver	  cantores.	  	  
.  
Canções 
1. Permanecei em Lugares Santos - CORO  

2. Eu Já Decidi – SOLO FEMININO (ou dueto): ____________________________  

3. Digno Para Servir -  SOLO MASCULINO ( ou dueto): _________________________ 

4. As Torres do Templo – SOLO FEMININO: _________________________  

*É recomendado usar o vídeo “As Torres do Templo” ao invés de se cantar a canção. 

5. De Volta Pra Luz – SOLO FEMININO: _________________________  

6. Ao Vê-Lo  – SOLO FEMININO: _________________________  

	  



3	  –	  	  Designação	  dos	  Narradores.	  O	  programa	  foi	  escrito	  para	  4	  narradores,	  mas	  você	  
pode	  mudar	  como	  desejar.	  Sugerimos	  que	  pelo	  menos	  alguns	  jovens	  sejam	  envolvidos,	  
mas	  você	  pode	  usar	  lideres	  adultos	  para	  algumas	  narrações.	  Ao	  terminar	  uma	  citação,	  
os	  narradores	  deve	  dizer	  “fim	  de	  citação”	  de	  maneira	  bem	  audível,	  para	  que	  a	  
audiência	  saiba	  que	  a	  citação	  terminou.	  
 
Narrador	  1:	  _________________________	  	  
Doutrina	  e	  Convênios	  87:8	  diz:	  “Portanto permanecei em lugares santos e não 
sejais movidos até que venha o dia do Senhor; pois eis que depressa vem, diz o 
Senhor. Amém.” 
 
Narrador	  2:	  _________________________	  	  
O Élder Joseph B. Wirthlin disse “A linha entre aqueles que estão do lado do Senhor e 
aqueles que seguem o adversário tem estado conosco desde o princípio”. Fim de citação.  
 
Muitos no mundo de hoje se esqueceram da linha que separa o bem do mal, mas o Senhor 
nos deu profetas vivos e as escrituras para nos ajudar a ver claramente esta linha. O lado do 
Senhor é um lugar santo – um lugar onde os seguidores de Cristo se reúnem e se fortalecem 
mutuamente, um lugar onde as famílias são protegidas e fortalecidas, um lugar onde o 
Espírito habita. O lado do Nosso Pai Celestial é o único lugar onde podemos experimentar a 
paz e o poder do templo. É o único lugar onde os princípios do serviço, compaixão, amor, 
verdade, misericórdia e alegria são encontrados.  
Quando permanecemos em lugares santos somos felizes, nós enxergamos claramente e 
temos o senso de nossa identidade e propósito na Terra. Por isso, o adversário está lutando 
sem cessar para nos afastar dos lugares santos.  
O	  Pres.	  Gordon	  B.	  Hinckley	  disse:	  “Somos filhos de Deus . . . No entanto, vivemos num 
mundo cheio de males. Há um poder que constantemente tenta atrair-nos, convidando-nos a 
partilhar de coisas que são totalmente incompatíveis com o divino sacerdócio que 
possuímos. É interessante observar como o pai da mentira, aquele astuto filho da alva que 
foi expulso do céu, sempre teve os meios e a capacidade de tentar, convidar e conduzir para 
seus caminhos aqueles que não são fortes e atentos. . .”	  Fim	  de	  citação	   
 
O Salvador nos chama para permanecermos em lugares santos e não sermos movidos para 
assim reconhecermos e rejeitarmos a fraude do adversário e nos lembrarmos que somos 
valentes e divinos filhos de Deus, com um destino glorioso.  
Apresentação	  da	  canção:	  Permanecei	  em	  Lugares	  Santos	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narrador 3 	  _________________________ 
O profeta Joseph Fielding Smith escreveu: “Quando o plano de redenção foi apresentado e 
Jesus foi escolhido para ser o Redentor do mundo, alguns se rebelaram . . . Nesta grande 
rebelião nos céus, Lúcifer . . . e um terço dos filhos de Deus foram expulsos para a terra 
porque Lúcifer buscou destruir o livre arbítrio do homem, e um terço dos espíritos ficaram 
do seu lado. Ele queria o trono de Deus, e tentou impor o seu plano naquele grande 
conselho . . . quando seu plano foi rejeitado ele se rebelou . . . Todos tomaram partido, quer 
seja com Cristo ou com Satanás.” Fim de citação. 
 
Nesta grande guerra dos céus vocês escolheram o lado do Senhor. Vocês escolheram o lado 
da luz e do bem. Antes desta vida vocês escolheram permanecer em lugares santos. Agora, 
novamente, nesta vida, vocês estão diante da mesma escolha. De que lado vocês desejam 
realmente estar?  Quão leais ao Senhor vocês serão? Vocês permanecerão em lugares 
santos e não serão movidos? 
  
Narrador 4 	  _________________________ 
Se queremos permanecer em lugares santos e não sermos movidos neste mundo tão confuso 
e perdido, precisamos da armadura de Deus.  
O Élder M. Russell Ballard disse: “Como nós vestimos a armadura de Deus . . .? Eu gosto 
de imaginar esta armadura espiritual não como uma peça única de metal moldada para ser 
vestida, mas como uma malha de metal. Esta vestimenta consiste de centenas de fios de 
metal trançados que permitem ao usuário grande flexibilidade sem perder a proteção. Eu 
digo isso porque pela minha experiência não existe algo grande que podemos fazer para nos 
protegermos espiritualmente. A verdadeira força espiritual consiste em incontáveis atos 
trançados formando um tecido espiritual que fortifica e nos protege do mal . . . Com uma 
armadura assim, você precisa simplesmente ir adicionando pequenas e individuais peças a 
cada dia, através da oração, do estudo das escrituras, focando nas coisas que realmente 
importam, e agindo de maneira reverente.” Fim de citação 
 
Narrador 1 	  _________________________ 
Se você está numa guerra, é muito importante que esteja claro quem é o inimigo e de que 
lado você está lutando. O que aconteceria se um soldado de vez em quando lutasse por um 
lado e outras vezes lutasse pelo outro lado? Nós não podemos ter um pé do lado do Senhor 
e outro pé do lado de Satanás.  
O apóstolo Mark E. Peterson disse: “Não podemos supor que podemos servir a dois 
senhores. Se tentarmos, podemos estar certos de uma coisa – que nosso mestre não será o 
Cristo, porque ele não nos aceitará nessas condições . . .” Fim de citação  
 
Existe uma força que vem quando decidimos com firmeza de que lado nós estamos. Existe 
uma força que vem quando decidimos antes de surgir a situação se faremos algo ou não.  
O	  Presidente	  Spencer	  W.	  Kimball	  disse:	  “Esperamos que ajudem nossa juventude a 
compreender (…) que certas decisões precisam ser tomadas uma única vez. (…) Algumas 
decisões que tomei cedo na vida (…) me foram de grande ajuda, por não ser obrigado a 
retomá-las seguidamente. Podemos afastar certas coisas de uma vez por todas! Podemos 
tomar uma só decisão a respeito de certas coisas que incorporaremos em nossa vida, 
tornando-a nossa, sem ter que remoer e decidir centenas de vezes sobre o que vamos ou não 
vamos fazer. 



O adversário adora viver num clima de indecisão e desânimo, pois é ali que consegue 
infligir tantas perdas à humanidade. (…) Se não o fizeram ainda, decidam-se a tomar uma 
decisão!” Fim	  de	  citação. 
Apresentação	  da	  canção:	  Eu	  já	  decidi	  
 
Narrador 2 	  _________________________ 
Um dos mais importantes lugares santos em que cada rapaz deveria permanecer é numa 
missão da Igreja do Salvador. Embora algumas moças venham a ser chamadas para 
permanecer em outros lugares santos nesta época de sua vida, algumas moças também 
serão chamadas a servir uma missão.  
Nunca houve maior necessidade de missionários dignos e fortes. O Elder Holland disse 
recentemente: “. . . procuro hoje missionários que não vão deliberadamente travar a língua, 
mas que, com o Espírito do Senhor e o poder do sacerdócio que possuem, vão abrir a boca 
falar milagres.” Fim de citação 
 
Então o Elder Holland explicou quão importante é que cada rapaz se mantenha digno para 
poder ser um missionário efetivo. Ele disse: “. . . o Senhor demarcou linhas de dignidade 
para os que são chamados para trabalhar com Ele nesta obra. Nenhum missionário pode 
pecar sem se arrepender de transgressões sexuais, de linguagem profana ou de problemas 
com a pornografia e, depois, esperar desafiar outros a se arrependerem dessas mesmas 
coisas! Vocês não podem fazer isso. O Espírito não estará com vocês, e as palavras vão 
entalar em sua garganta quando tentarem dizê-las. Vocês não podem enveredar por 
caminhos a que Leí chamou de ‘proibidos’ e achar que podem guiar outros pelo ‘caminho 
estreito e apertado’. Não podem . . . Estou pedindo a vocês, rapazes, que sejam ativos e 
puros. Se necessário, estou-lhes pedindo: fiquem ativos e  tornem-se puros . . . Meus jovens 
amigos, precisamos de outras dezenas de milhares de missionários nos meses e anos à 
frente. Eles precisam vir de uma porcentagem maior de jovens do Sacerdócio Aarônico que 
serão ordenados e estarão ativos, puros e dignos de servir.” Fim de citação 
Apresentação da Canção: Digno Para Servir  
 
Narrador 3 	  _________________________	    
O que são e onde estão os lugares santos? O professor da BYU, Robert Millet, explicou: 
“Apesar dos templos, das capelas e dos lares serem e deverem ser lugares santos, existe um 
outro lugar santo que de algum modo é até mais importante para nós. Eu me refiro a onde 
nós estamos, espiritualmente falando, num determinado momento . . . se nós estamos 
vivendo o evangelho, e fazendo o nosso melhor para cumprir nossos convênios, o Espírito 
do Senhor estará conosco; e onde o Espírito está, ali será um lugar santo.” Fim de citação.  
 
Quando temos o Espírito conosco, nos tornamos um lugar santo. Esta é uma das razões 
porque é tão importante nos vestirmos com recato. Não podemos verdadeiramente 
permanecer num lugar santo se não nos vestimos com recato.  
O Elder Robert D. Hales escreveu: “Pelo fato do recato guiar e influenciar nossos 
pensamentos, comportamento e decisões, o recato é o cerne do nosso caráter. Nossa roupa é 
mais do que uma cobertura para o nosso corpo; ela reflete quem nós somos e o que 
queremos ser, tanto na mortalidade como nas eternidades por vir.” Fim de citação  
 
 



Narrador 4 	  _________________________ 
O Élder Robert D. Hales também disse: “Alguns membros da Igreja talvez tenham a 
impressão de que o recato é uma mera tradição perpetuada pela Igreja ou um 
comportamento conservador . . . Mas o recato não é apenas cultural. É um princípio do 
evangelho que se aplica a todos, seja qual for a cultura ou a idade. De fato, o recato é 
fundamental para sermos dignos da companhia do Espírito.  
Nosso corpo é o templo de nosso espírito. Além disso, é o meio pelo qual podemos trazer 
almas da presença de Deus para seu estado mortal. Ao reconhecermos nosso corpo como a 
dádiva que de fato é, e ao compreendermos as missões que ele nos ajuda a cumprir, vamos 
protegê-lo e honrá-lo por meio de nosso comportamento e vestuário . . .” 
“Na próxima vez que passar perto de um templo, observe os jardins. Já parou para pensar 
por que os templos são cercados de belas plantas e fontes e têm uma bela concepção 
arquitetônica? Isso confere uma aura e cria uma atmosfera que preparam o freqüentador 
para as ordenanças sagradas que o aguardam dentro do templo . . . Nossas roupas são 
igualmente importantes. Trata-se do “paisagismo” que visa a apresentar nosso corpo como 
um templo. Assim como os jardins do templo simbolizam o caráter sagrado e reverente do 
que acontece lá dentro, as roupas que usamos deixam transparecer a beleza e a pureza de 
nossa alma. Nosso modo de vestir revela se demonstramos o devido respeito pelas 
ordenanças do templo e pelos convênios eternos e se estamos preparados para  
recebê-los . . . ” Fim de citação  
Apresentação do Vídeo ou da canção: As Torres do Templo 
  
Narrador 1 	  _________________________	    
O adversário não apenas usa de muitas mentiras para nos persuadir a sairmos dos lugares 
santos e entrarmos no seu território, mas também usa de mentiras para nos manter nele. 
Uma mentira que ele usa e nos dizer que não podemos retornar; mas a verdade é que 
podemos sim retornar. Não importa onde estejamos, não importa quão longe estamos dos 
lugares santos, podemos retornar. Jesus disse: “Não volvereis a mim agora, arrependendo-
vos de vossos pecados e convertendo-vos, para que eu vos cure? Sim, em verdade vos digo 
que, se vierdes a mim, tereis vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido 
para vós e aquele que vier, eu o receberei; e benditos são os que vêm a mim. (3 Néfi 9:13-
14) O convite de Cristo ao arrependimento não é uma voz ansiosa para castigar. É uma voz 
de misericórdia, de compreensão, de compaixão e de incomensurável amor.  
O Pres Uchtdorf ensinou: “Não importa quão terrivelmente fora do curso vocês estejam, 
não importa o quanto se tenham desviado, o caminho de volta é claro e certeiro. Venham, 
aprendam com o Pai, ofereçam o sacrifício de um coração quebrantado e um espírito 
contrito. Tenham fé e creiam no poder purificador da infinita Expiação de Jesus, o Cristo. 
Se confessarmos nossos pecados e nos arrependermos deles, Deus é fiel e justo para 
perdoar-nos e purificar-nos de toda a injustiça. ‘Ainda que os vossos pecados sejam como a 
escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.’ 
O caminho pode não ser fácil, exigindo autodisciplina e determinação, mas o fim será 
indescritivelmente glorioso. Vocês não estão fadados a um fim trágico. Muitos estão 
ansiosos  por ajudá-los: sua família, o bispo, o presidente da estaca . . . Evidentemente, seu 
maior amigo é o Todo-Poderoso Criador do universo . . . Ele compreende seu sofrimento e 
conhece sua dor. Ele e nosso Pai Celestial os abençoarão, consolarão e fortalecerão. Eles 
vão caminhar a seu lado e carregá-los, se vocês se esforçarem para corrigir sua rota.” 
Fim de citação 



Apresentação da canção: De Volta pra luz   
 
Narrador 2 	  _________________________	    
Doutrina e Convênios 87:8 não apenas nos admoesta a permanecer em lugares santos e não 
ser movidos, mas também nos relembra que o dia do Senhor, que é a Segunda Vinda, 
depressa vem.  
O Élder Dallin H Oaks disse: “E se . . . o dia [da Segunda Vinda] fosse amanhã? Se 
soubéssemos que iríamos encontrar o Senhor amanhã—devido a uma morte prematura ou 
por causa de Sua vinda inesperada—o que faríamos hoje?”  Fim de citação. 
 
Estejamos ou não vivendo na terra quando o Salvador voltar, todos nós um dia estaremos 
diante dele para prestarmos conta de nosso tempo na terra. Aquele dia virá depressa para 
cada um de nós. Quando o encontrarmos nos lembraremos de nossa existência antes desta 
vida. Nós entenderemos como éramos. Teremos vivido à altura de quem éramos e do que 
queríamos ser? Quando olharmos novamente nos olhos do Salvador, sentiremos vergonha e 
pesar ou confiança e alegria?  
Que	  possamos	  procurar	  nos	  arrepender	  de	  todo	  o	  coração,	  para	  progredirmos	  e	  
colocarmos	  nossa	  vida	  em	  ordem	  para	  encontrarmos	  o	  Salvador,	  e	  para	  podermos	  
dizer	  como	  o	  profeta	  Ênos	  disse:	  “E logo irei para o lugar de meu descanso, que é com 
meu Redentor, pois sei que nele descansarei. E regozijo-me no dia em que meu corpo 
revestir-se de imortalidade e apresentar-se diante dele; então verei a sua face com prazer e 
ele me dirá: Vem a mim, ó bendito; há um lugar preparado para ti nas mansões de meu Pai.	  
Apresentação da canção: Ao Vê-Lo                                                                            
 
Narrador 3 	  _________________________	    
O Élder Dallin H. Oaks ensinou: “Precisamos preparar-nos tanto física como 
espiritualmente para os eventos profetizados para a Segunda Vinda . . . 
Estamos vivendo na época profetizada “em que a paz será tirada da Terra” (D&C 1:35), em 
que “todas as coisas estarão tumultuadas” e “o coração dos homens lhes falhará”. (D&C 
88:91) Há muitas causas temporais para o tumulto, tais como guerras e desastres naturais, 
mas a maior causa de tumulto nos dias de hoje é a situação espiritual das pessoas. Se 
examinarmos o que acontece ao nosso redor com lentes espirituais e sob uma perspectiva 
eterna, vemos o cumprimento da profecia de que “o diabo terá poder sobre seu próprio 
domínio”. (D&C 1:35) 
Os filmes, as revistas e a televisão que moldam nossas atitudes estão repletos de histórias e 
imagens que retratam os filhos de Deus como animais hostis ou, quando muito, como um 
ser trivial em busca de pouco mais do que mero prazer . . . O bom, o verdadeiro e o belo 
estão sendo substituídos pelo ruim, pela indiferença e pela extravagância. Não é de se 
admirar que muitos de nossos jovens e adultos estejam envolvidos com pornografia, 
coloquem piercing em várias partes do corpo, busquem egoisticamente satisfazer seus 
desejos, comportem-se de modo desonesto, vistam roupas fora do padrão, usem linguagem 
obscena e busquem prazer sexual degradante.” 
“. . . Tudo isso é lamentável à vista do Pai Celestial, que ama todos os Seus filhos e proíbe 
qualquer coisa que impeça qualquer pessoa de voltar a Sua presença . . . Estamos 
obedecendo ao mandamento do Senhor que diz: “Permanecei em lugares santos e não sejais 
movidos até que venha o dia do Senhor; pois eis que depressa vem”? Fim de citação 
 



Narrador 4 	  _________________________	    
As escrituras e a história da igreja estão repletas de discípulos de Cristo que foram 
completamente leais ao Senhor e permaneceram em lugares santos. Abinadi ficou 
corajosamente diante do rei Noé e testificou da verdade, mesmo sabendo que seria morto 
por isso. Néfi confiou no Senhor e o obedeceu sem reclamar. Os jovens guerreiros de 
Helamã não duvidaram e lutaram com a força do Senhor. Joseph Smith foi preso 47 vezes. 
Ele foi agredido, ridicularizado, jogaram-lhe piche e o cobriram de penas, e por fim foi 
martirizado. Mesmo assim, ele e seu irmão Hyrum permaneceram fiéis e foram valentes até 
seu último suspiro. 
Estes homens lutaram valentemente na batalha contra o mal. Seus exemplos nos foram 
dados pelo Pai Celestial, para inspirar-nos a permanecer firmes ao lado do Senhor. 
Não podemos reviver esta vida. Não existe volta após esta vida. Esta é nossa chance de 
determinar quem somos, o que seremos e onde estaremos através das eternidades. 
O	  Livro	  de	  Mórmon	  ensina:	  “esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para 
encontrar Deus; . . . o dia desta vida é o dia para os homens executarem os seus labores”. 
(Alma 34:32)	  
Que não flertemos com o lado das trevas que viemos aqui para combater. Que possamos 
despender nossa vida aqui na terra permanecendo na luz e na proteção de lugares santos. Se 
agirmos assim, não apenas encontraremos liberdade, paz e felicidade enquanto estivermos 
na terra, mas também seremos dignos de permanecer na presença de nosso Pai Eterno e Seu 
glorioso Filho por toda a eternidade. 
Apresentação do Vídeo ou da canção: Permanecei em Lugares Santos 


